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Forklaring af procedurerne
 

Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, sættes de behandlede tekster under afstemning i følgende rækkefølge:
 

À = Frister    ´ = Frister efter anmodning    6 = Tekst endnu ikke vedtaget, muligvis frister

1. Tredjebehandling

- Almindelig lovgivningsprocedure («««III)
til godkendelse af det fælles udkast kræves et flertal af de afgivne stemmer

2. Godkendelse

- Godkendelsesprocedure («««)
når traktaterne kræver et flertal blandt Parlamentets medlemmer for at vedtage eller forkaste afgørelsen om godkendelse

3. Andenbehandling

- Almindelig lovgivningsprocedure («««II)
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre Rådets holdning; flertal af de afgivne stemmer for at
godkende Rådets holdning

4. Europa-Parlamentets forretningsorden

- Ændringer af forretningsordenen
flertal af Parlamentets medlemmer for at vedtage ændringer
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til afgørelse

5. Førstebehandling

- Almindelig lovgivningsprocedure («««I)
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage eller ændre det lovgivningsmæssige forslag
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til lovgivningsmæssig beslutning

6. Godkendelse

- Godkendelsesprocedure («««)
når traktaterne kræver et flertal af de afgivne stemmer for at vedtage eller forkaste afgørelsen om godkendelse

7. Andre procedurer

- Høringsprocedure («)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende eller ændre det lovgivningsmæssige forslag
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til lovgivningsmæssig beslutning

- Andre (redegørelser, mundtlige forespørgsler, initiativbetænkninger, ophævelse af immunitet)
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til beslutning eller afgørelse
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17:00 - 21:30     Forhandling

 
Forhandling under ét - Energi og brint

 
Afslutning af forhandlingen under ét
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17:00 - 21:30 Forhandling

22:00 - 23:30 Forhandling

1 • Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

77 À • En europæisk strategi for integration af energisystemer

Betænkning: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

Betænkning om en europæisk strategi for integration af energisystemer

[2020/2241(INI)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

76 À • En europæisk strategi for brint

Betænkning: Jens Geier (A9-0116/2021)

Betænkning om en europæisk strategi for brint

[2020/2242(INI)]

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

68 À«««I • Fonden for Retfærdig Omstilling

Betænkning: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af
Fonden for Retfærdig Omstilling

[COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)]

Regionaludviklingsudvalget

(Afstemning: 16/09/2020)

81 À • EU-reglernes indvirkning på den frie bevægelighed for arbejdstagere og
tjenesteydelser: arbejdskraftens mobilitet inden for EU som et redskab til at matche
behov og færdigheder på arbejdsmarkedet

Betænkning: Radan Kanev (A9-0066/2021)

Betænkning om EU-reglernes indvirkning på den frie bevægelighed for arbejdstagere og
tjenesteydelser: arbejdskraftens mobilitet inden for EU som et redskab til at matche behov
og færdigheder på arbejdsmarkedet

[2020/2007(INI)]

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender



Kortfattet forelæggelse af følgende betænkninger:

 

22:00 - 23:30     Forhandling
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31 • Revisionen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond

Betænkning: Younous Omarjee (A9-0052/2021)

Betænkning om revisionen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond

[2020/2087(INI)]

Regionaludviklingsudvalget

59 À • Udfordringer for arrangører af sportsbegivenheder i det digitale miljø

Betænkning: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om udfordringer for arrangører af
sportsbegivenheder i det digitale miljø

[2020/2073(INL)]

Retsudvalget

35 À • Vending af den demografiske udvikling i EU's regioner ved hjælp af
samhørighedspolitikkens instrumenter

Betænkning: Daniel Buda (A9-0061/2021)

Betænkning om vending af den demografiske udvikling i EU's regioner ved hjælp af
samhørighedspolitikkens instrumenter

[2020/2039(INI)]

Regionaludviklingsudvalget

24 • Gennemførelse af målene for landingsforpligtelsen, jf. artikel 15 i den fælles
fiskeripolitik

Betænkning: Søren Gade (A9-0147/2021)

Betænkning om gennemførelse af målene for landingsforpligtelsen, jf. artikel 15 i
den fælles fiskeripolitik

[2019/2177(INI)]

Fiskeriudvalget

74 À • Virkningerne af klimaforandringer på sårbare befolkningsgrupper i
udviklingslandene

Betænkning: Mónica Silvana González (A9-0115/2021)

Betænkning om virkningerne af klimaændringer på sårbare befolkningsgrupper i
udviklingslandene

[2020/2042(INI)]

Udviklingsudvalget

83 À • Fremskyndelse af fremskridt og bekæmpelse af uligheder med henblik på at
eliminere aids som en trussel mod folkesundheden senest i 2030

Mundtlig forespørgsel

Tomas Tobé (O-000027/2021 - B9-0015/21)
Udviklingsudvalget
Kommissionen
Fremskyndelse af fremskridt og bekæmpelse af uligheder med henblik på at eliminere aids som en trussel
mod folkesundheden senest i 2030

[2021/2604(RSP)]
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